
Gudstjenester for august og september: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
August: 
Søndag 17. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn krk v/ Erik A. H. Okkels 
Søndag 31. – Kl. 11.00: ”Betel” Sandøyra v/ Erik A. H. Okkels 
September: 
Søndag 14. – KL. 11.00: Balsfjord kirke v/ Erik A. H. Okkels 
Søndag 28. – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Tromsø – 
Fellesgudstjeneste i f. b. kontaktforumsamling for 
valgmenigheter, 27. - 28.09 i Tromsø. Biskop Arne Olsson, 
Misjonsprovinsen, Sverige, og menighetens prester m.fl. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – Forsamlingshuset, Vestregt 24 
August: 
Søndag 24. – Kl 11.00: v/ Erik A. H. Okkels 
September: 
Søndag 14. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 28. – Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Se ovenfor under 
       Balsfjord valgmenighet. 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE - KAUTOKEINO 
August: 
Søndag 17. – Kl. 1100: Andreas Masvie, Arthur Olsen og OBL.  
Søndag 24. – Kl. 11.00: v/ O B Lyngmo. 
September: 
Søndag 07. – Kl. 11.00 v/ Sverre Gundersen. 
Søndag 21. – Kl.11.00: v/ Erik A. H. Okkels. 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ikke god nok” 
 

Vi velger daglig ting bort, fordi vi ikke synes at de er gode nok. 
Noen ganger velger en kanskje også mennesker bort, fordi de i 
en eller annen sammenheng ikke synes å være gode nok. Uansett 
om en sånn bortsortering skjer med smerte, fordi det er 
nødvendig, eller det skjer ut fra egoistiske motiver, så kan det 
treffe hardt. 
 Det kan jo hende at en føler at en selv ikke er god nok. 
En slår ikke til. En får ikke gjort det som en burde gjøre, og det 
en får gjort, er ikke godt nok. En finner det derfor forståelig, om 
en selv blir valgt bort av andre mennesker. En føler sig ikke god 
nok i egne øyne – eller i Guds. 
 I våre dager vil mange betrakte en sånn skyldfølelse som 
et sykdomsfenomen, som krever psykologhjelp. Det skal ikke 
benektes at noen kan ha bruk for - og hjelp av psykologhjelp. 
Men det kan også være at Gud taler til oss i den situasjonen, og 
gjennom den vil oss noe. Noe godt. 
 Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer ser vi vår egen 
ufullkommenhet. Både Jesaja (Jes 6) og Peter (Luk 5) opplevde 
følelsen av skyld og utilstrekkelighet, samtidig med at Gud 
åpenbarte sin herlighet for dem og tok dem i sin tjeneste. 
 Så gjelder det da å holde fast ved troen på, at Gud vil oss 
noe godt også gjennom tunge situasjoner. Og lar Han oss se at vi 
ikke er gode nok, så er det et kall til å vende sig til Jesus, som 
Gud har sendt – ikke for å frelse fullkomne og rettferdige, men 
for å frelse syndere. Han søker mennesker, som ikke er gode nok 
– ikke for å dømme oss, men for å frelse oss. 

 
 

Erik A. H. 
Okkels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
På bildet: Andaktsskriveren Erik A. H. Okkels taler ved 
gudstjenesten på sommerstevnet. Tolk er Johan Anders O. 
Eira. 
 

 

 
 

 
Sommerstevnet på Alteidet 
  

Også i år arrangerte Den lutherske kirke i Kautokeino 
sommerstevne på Alteidet i Kvænangen, siste helgen i juni. For 
dem som ikke kjenner geografien, er Kvænangen den nordligste 
kommunen i Troms. Kanskje vi kan si at Kvænangen ligger 
omtrent midt i Kautokeino reinbeitedistrikt, som strekker seg fra 
Skaidi og Hammerfest i nord, til Balsfjord i sør.  
        Det er meget høvelig å arrangere sommerstevne på nevnte 
sted. Også i år var det på Varden privatskole. Stevnet var først 
og fremst en felles helg mellom de tre samarbeidende lutherske 
menigheter i nord: Tromsø, Balsfjord og Kautokeino. Her deltok 
prestene Ødegårdstuen, Okkels og Lyngmo. Talere var også 
diakon og innsamlingsleder Asbjørn Hunnes. Fra Kautokeino 
talte Aslak Persen Bals, Johan Anders O. Eira og Mathis 
Mathisen Sara. De to sistnevnte er også tolker. Guds Ord ble 
rikelig forkynt med formaninger til omvendelse og ettertanke for 
store og små. Ansvar for bevertningen var som tidligere, Ellen 
Kristine og Mathis Mathisen Sara. – De vartet opp med de beste 
delikatesser fra hav og vidde. En ekstra glede for stevnefolket 
var at en ung, finsk organist og hans hustru bidro med det 
musikalske. De sang også salmer sammen med pastor 
Ødegårdstuen. Medarbeidere ønsker et lignende sommerstevne i 
Kautokeino til neste 
år. - Hunnes og 
tårnbygger Hans 
Morken fra 
Lesjaverk var 
kommet til Alteidet 
fra Kautokeino, der 
de hadde montert 8 
kirkebenker som 
Morken hadde laget i 
Lesjaverk. 
  OBL  

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - august 2008. 

 

Adresser og telefonnr: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 08 24 – ℡ 464 71 779 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø.  
    ℡ 77 69 94 60 – 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. ℡ 77 67 33 13 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino. 
   ℡ 78 48 63 24 –  416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino.  

   ℡ 78 48 61 34 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –  
915 10 821. Erik Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø. ℡ 00 45 2873 
2193. Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 –  
996 25 241. Biskop Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 

 

Prosjektkonto (lønn) 
(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 

Støttegruppa: Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

http://www.bedehus.net/ 
 

I den fine sommerkvelden spiste 
mange kveldsmat sammen utenfor 
Varden skole. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa mai 
2008. 
Driftskontoen: 
1.juni stod det kr. 630,04 på bankkontoen. 
I juni og juli fikk vi inn kr.29.473,95 i gaver.  
Samlede utgifter var kr. 27.218. 
Den 31.juli står det kr.2.885,99 på brukskontoen. 
 

Tilknytningsavgiften for 
vann og kloakk. 
Da Asbjørn ikke greide å få 
ordentlig svar på Teknisk etat i 
Kautokeino, ringte han 
Fylkesmannen i Finnmark. Der fikk 
han snakke med en advokat som 
tidligere hadde vært bort i disse vedtektene. Hun forklarte at ut 
fra § 7 i vedtektene som skiller mellom ”bebyggelsen” på en 
eiendom og ”bygningen”, og et tillegg som vi ikke kjente, så 
hadde kommunen rett til å kreve 64.000 kr i tilknytningsavgift. 
Dette fører til at: 
Byggefondet er tomt. 
Reise og reservefondet har vel ni tusen kroner igjen. 
 
 

Ny skriver, 
En nødvendig investering for støttegruppa. 
 

Da Lys og Salt ble større kjøpte vi en gammel, stor kopimaskin 
til å skrive det ut på. Den kostet da 5000. kr. 
I vår tok lynet maskinen, og vi har ikke greid å få den i stand 
igjen. 
De siste numrene (De med adresseetiketter) har vært skrevet ut 
på trykkeri. Det har kostet oss 1.250 kr pr. nummer. Fordi 
grafikken i Word, dataprogrammet jeg bruker, er ustabilt, har 
ord og linjer flyttet seg ved overføringen til trykkeriet. 
Lys og Salt er livsnerven i støttegruppa. Derfor mener Selven og 
jeg at vi må kjøpe ny skriver. 
Problemet er at vanlige dataskrivere ikke tar større papir enn A4. 
Derfor må vi kjøpe en stor, dyr kopimaskin. Den billigste vi kan 
bruke koster 16.200 kr.  
Men min gamle forhandler tilbyr oss et brukt ”hjemmetrykkeri” 
til samme pris. Det har vært brukt nesten 200.000 kopier. Dette 
skal greie 1,1 million uten problemer. (For øvrig det samme som 
den gamle stod på da lynet tok den.) Denne maskinen trykker 
begge sider samtidig. Den kan også sortere og stifte A4 ark. 
Vi mener at dette er det beste tilbudet. 
Støttegruppa sin økonomi er vanskelig nå på grunn av 
vanntilknytningsavgiften. Derfor har vi fått to måneder 
betalingsutsettelse uten tillegg i prisen. 
For å finansiere ”trykkeriet” tilbyr vi medlemmene i 
støttegruppa og likesinnede små lag kopiering til 1 kr. pr. A4 
side + porto. Reelle utgifter er ca 35 øre. Støttegruppa vil da 
tjene mellom 60 og 70 øre pr. side. 

Jeg synes det er leit å bruke så mye penger til driften av 
støttegruppa, men verken Selven eller jeg kan finne bedre 
løsninger. Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss denne gangen, 
slik dere alltid har gjort. 
Asbjørn. 
 
 
Hva skjer i Salten (Bodøregionen)? 
 
Vi har tidligere nevnt at vi håper det skal komme i gang en 
valgmenighet i Salten. 
Primus motor for dette er Anne Britt Sørensen Nygård i Fauske 
og Åge Johansen i Bodø. Det de har gjort til nå er å ”arrangere 
en prøvegudstjeneste”. Til det fikk de hjelp fra valgmenigheten i 
Tromsø. Dette er dyrt og frammøtet var ikke det de hadde håpet. 
Dette synes de er litt rart, da de også hører at mange i det  
konservative miljøet ønsker noe annet enn statskirken. 
De har også opprettet en bankkonto for å ”spare til neste 
gudstjeneste” 
De har også hatt kontakt med pastor Leif Halsos. Han var 
tidligere kateket i Kautokeino og arbeider nå som pastor i Den 
evangelisk lutherske frikirke. Halsos var positiv, men det er ikke 
avtalt noe tidspunkt for neste gudstjeneste. 
Anne Britt Nygård er spørrende når det gjelder fremtiden. Hun 
tenker at kanskje er ikke gudstjenester det eneste alternativet. 
Hun nevner bibelstudiegruppe eller liknende. Avstandene er 
store, men hvis det ikke er møte så veldig ofte, så tror hun at 
reisen må være overkommelig. 
Anne Britt Nygård ønsker at de som ønsker at noe skal skje, tar 
kontakt med henne. Det viktige nå er at vi begynner å snakke 
sammen. Hun vil så gjerne ha noen flere å arbeide sammen med. 
 
La oss ta dette arbeidet med i våre bønner. 
Anne Britt Sørensen Nygård har telefon 900 50 890. 
Åge Johannsen: 75 52 09 64 
Asbj. 
 

 

 
Brudevielse i Den  
lutherske kirke i  
Kautokeino? 
 
Prestene i Den lutherske kirke i Norge. 
Fra venstre: Torkild Masvie, Olav Berg 
Lyngmo, Andreas Masvie, Alf Danbolt. 

 

Olav Berg Lyngmo har nå presterettigheter i Den lutherske kirke 
i Norge, og som prest i dette kirkesamfunnet utfører han vielser 
og andre kirkelige handlinger i Norge. - Tjenesten gjelder først 
og fremst i Den lutherske kirke i Kautokeino.   

Lyngmo ble 15. juni 2008 innsatt som prest i Den lutherske 
kirke i Norge under en gudstjeneste i Messiaskirken i Oslo. 
Lyngmo ønsker fortsatt å ha Børre Knudsen som sin åndelige 
tilsynsbiskop så lenge Knudsen er i tjeneste. Torkild Masvie i 
Den lutherske kirke i Norge sier at dette er helt uproblematisk 
overgangsordning. "Vi har holdt biskop Børre Knudsen løpende 
orientert om denne lutherske kirkedannelsen. Vi anerkjenner at 
han er en rett biskop og regner ham til en av vår tids største 
åndelige kjemper. Så selv om Lyngmo nå blir en del av vårt 
kirkesamfunn som har egen ordning for prestetjeneste og 
styringsorganer og som kommer til å velge egen biskop med 
tiden, så er vi positive til Lyngmos fortsatte forhold til Børre 
Knudsen og det fortsatte samarbeid med prestene Ødegårdstuen 
og Okkels i Tromsø". Lyngmo vil fortsette å ha base i Bjerkvik 
der han har sitt bosted. Herfra vil han hjelpe med kirkelig 
tjeneste i Kautokeino, og bidra med kirkelig betjening til de i 
Nord Norge som søker tjeneste fra Den lutherske kirke i Norge.  

 
Åtte benker på plass i bedehuset. 
Hans Morken har laget åtte benker etter modell av benkene i 
Lesjaverk kirke. Materialene fikk han gratis hos eieren av Lesja 
sag. Det var nok andre sortering, men Hans saget bort de verste 
kvistene og høvlet de vridde plankene bene. 
Benkene ble ”flatpakket” han slik at han kunne laste dem på 
Asbjørn Hunnes sin bil tilhenger med traktoren. Søndag 22. juni 
startet turen til Kautokeino. Vi ankom tirsdag kveld. Benkene 
ble pakket ut. Innpakningen ble nå bygget om til en 
monteringsmal, slik at vi nå kunne skru benkene sammen med 
tvinger og feste med lim og skruer. Fredag var Morken ferdig 
med monteringen. Lørdag reiste vi til sommerstevnet på 
Alteidet.  
 
Asbj. 
 
 
Du kan lese mer om 
benkene på 
www.bedehus.net 

De foreløpige vedtektene og en kort historikk for Støttegruppa 
er nå lagt ut på www.bedehuset.net 
Her finner du også mer om sommerstevnet, om benkene, og 
mye annet. 


